VORBASSE LOKALHISTORISKE ARKIV
Beretning 2014

Hen over året reserverede vi ganske megen tid til at bearbejde nyindkommet materiale og ikke mindst til
at få endnu bedre styr på gamle afleveringer. Det har været dejligt at se dyngerne på hylderne skrumpe ind,
efterhånden som registreringer blev færdig, og arkivalierne forsvandt ind i de relevante arkivæsker.
Også i 2014 kom formidling til at fylde meget. Det var jo jubilæernes år.
I februar gjaldt det Arkivsamvirkets fællesudstilling i
Billund Centret om jernbanejubilæet. Det fælles
tema og den fælles markedsføring skabte stor
interesse og mange besøgende.
"1864" måtte også markeres. Rytterfægtningen ved
Vorbasse fandt sted den 29. februar. Af gode grunde
måtte fejringen finde sted den 28. februar, hvor
arkivet sammen med Billund Museum havde
planlagt en mindehøjtidelighed ved mindesmærket
efterfulgt af en reception i Vorbasse Fritidscenter
(VFC), hvor museets udstilling blev præsenteret.

De lokale pigespejdere rundede og et skarpt hjørne. I den anledning blev der også lavet en lille udstilling.
1. oktober have vi arrangeret fortælleaften med Vorbasse-drengen Steen Christensen, der fortalte om
drengeoplevelser i Vorbasse i 1950´erne. En fin aften med mange gæster.

I oktober var det også tid at markere
folkeskolejubilæet. Det skete ved en udstilling i VFC

1. december havde vi dobbelt-præsentation i VFC :
a. 2015-udgaven af den lokalhistoriske kalender ,
der under temaet "Skoleliv" fulgte op og
uddybede udstillingen om folkeskolejubilæet,
blev præsenteret.

b. Sogneforeningen tog form for 50 år siden, så
en udstilling i VFC viste eksempler på
foreningens vidtfavnende arbejde og store
betydningen for udviklingen i Vorbasse

Da Vorbasse Missionshus blev solgt - formentlig
til nedrivning - fik vi huset gennemfotograferet,
mens der Stadig var miljø at registrere.

Andre aktiviteter i tal:
-Scanning af 1750 af arkivets billeder
-Modtagelse af 50 afleveringer
-Modtagelse og svar på ca. 220 mails
-Ca. 150 besøgende
Alt i alt et godt og aktivt år for arkivet
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